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SAFETY BROKER DE ASIGURARE 

RENOMIA - SRBA INSURANCE BROKER 

ASIGEST BROKER DE ASIGURARE 

MILLENIUM INSURANCE BROKER 

CAMPION BROKER DE ASIGURARE 

PSG INSURANCE BROKER 

PROFESSIONAL BROKER DE ASIGURARE 

GLOBASIG BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE 

INTERBUG BROKER DE ASIGURARE 

D&CA INSURANCE 



PARTENERIATE SEMNATE PRBAR 

MARSH - BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE 

WILLIS TOWERS WATSON ROMÂNIA 

PAVALASCU RISK CONSULTING S.R.L 

ASOCIAŢIA PRO CONSUMATORI (APC) 

Demersuri în sensul afilierii la 
  Federaţia Sindicatelor din Asigurări şi Bănci (FSAB) 

Demersuri în sensul afilierii la 
  Consiliul Patronatelor Bancare din România (CPBR) 

 

Total cotă de piaţă: 30% 



PIAŢA ASIGURĂRILOR DIN ROMÂNIA – SEMESTRUL I 2017 

Valoarea PBS Asiguratori: 1.120.812.000 € 
Asigurări generale: PBS 882.770.888 € 
Asigurări de viaţă: PBS 238.041.111 € 

 
Valoarea totală PBS pentru asigurările RCA: 
453.753.166 € (cca 86% intermediate prin 
Brokeri) 

 
Valoarea totală PBS pentru asigurările 
Casco: 198.441.166 € (cca 73,16% 
intermediate prin Brokeri) 

 
PBS intermediate pentru asigurări generale 
și asigurări de viață a fost în sumă de 
706.408.958 € 
Gradul de intermediere al primelor: 63,01% 
din total piaţă 

Sursa datelor: ASF 

 

 

 Creştere cu 8% faţă de S1  2016 
 Creştere 2% 
 Creştere 36% 
 
 Scădere cu 2% 
 
 
 
 Creştere 7,36% 

 
 

 
 Creştere faţă de aceeaşi perioadă a anului 

2016 de 1,05% (670.095.694 €) 
 
  Scădere cu 1,57% faţă de perioada similară 

a anului 2016 (64,58%) 
 
 



 PIAŢA RCA DIN ROMÂNIA 

Evoluția primei medii RCA anualizate în 
perioada 2013-2017 

 

 

 

 

    
Sursa datelor: ASF 

 

Pondere valabilitate poliţe RCA  

 

 

 

 
Sursa datelor: ASF 

 

 

 Reducere de prima medie anualizată în 2017 
datorită scăderii primei medii la persoane juridice 

 Anterior OUG 54/2016 tarifele nu au fost 
plafonate: prime anuale pentru clasa de B/M B0 
de 15.000-20.000 lei/an/cap tractor 

 Odată cu OUG 54/2016 au apărut tarifele 
maximale pentru clasa de B/M B0 – 7.534 
lei/an/cap tractor  

 Legea 132/2017 – se înlocuiesc tarifele maximale 
cu tarife de referinţă: prime anuale pentru clasa de 
B/M B0 - 7314 lei/an 

 
 În 2017 s-au resimţit modificările Normei RCA 

privind perioada de valabilitate: pondere de 6,15% 
poliţe emise pe alte perioade decât 1, 6 şi 12 luni 

2013 2014 2015 2016 2017 

Total 
RON EUR RON EUR RON EUR RON EUR RON EUR 

516 115 535 119 609 134 768 169 731 160 

PF 386 86 386 86 424 93 497 109 538 117 

PJ 914 204 1.010 225 1.209 267 1.650 363 1.356 297 

S1 
2013 

S1 
2014 

S1 
2015 

S1 
2016 

*S1 
2017 

12 luni 37,01% 38.32% 38.63% 41.05% 34.13% 

6 luni 56,99% 55,28% 54,69% 51,81% 43,49% 

1 luna 6% 6,4% 6,68% 7,14% 16,23% 



 NOUA REGLEMENTARE RCA – CONCEPTE NOI, IMPACT 

Decontarea directa: serviciul auxiliar de 
gestionare a daunelor de către asigurătorii 
RCA a propriilor asiguraţi, care se ofertează 
obligatoriu de către asigurator, iar achiziţia 
acestuia este opţională de către asigurat; 

 
 
 

Asiguratul cu risc ridicat: persoana care, 
pe baza încadrării în clasele de risc pentru 
care cel puţin 3 asigurători RCA ofertează un 
tarif de primă de N ori mai mare decât tariful 
de referinţă calculate de către BAAR 

 
 
 

Tariful de referinta: tarif stabilit pe baza 
formulei prevăzute de Norma ASF şi care are 
caracter orientativ. El are la  baza calcule 
agregate privind daunele, numărul poliţelor, 
frecvenţa daunelor.  

 
 
 

 Asiguratorii vor încheia un acord de reglementare  
 Are cost suplimentar  
 Achiziţia acestei clauze este opţionala pentru client 
 Presupune ca reparaţia să fie platită de către 

asiguratorul RCA al păgubitului, care îşi va 
recupera prejudiciul de la asiguratorul şoferului 
vinovat 
 

 Factorul ,,N” este stabilit de către BAAR, cu 
aprobarea ASF  

 Factorul “N” este calculat pentru un vehicul cu 
aceleaşi caracteristici tehnice cu cele ale 
vehiculului pentru care se solicită asigurarea, 
precum şi pentru aceeaşi clasă de bonus-malus a 
asiguratului/utilizatorului;  

 
 Cheltuielile administrative şi de vânzare ale poliţei 

de asigurare, incluse în tariful de primă, nu pot 
depăşi cumulat 25% din tariful rezultat. 
 

 



 NOUA REGLEMENTARE RCA – CONCEPTE NOI, IMPACT 

Dispozitii privind obligatia de informare 
asiguratorilor /intermediarilor:  

 
Asigurătorii RCA şi intermediarii de asigurări 
RCA au obligaţia să informeze 
asiguraţii/contractanţii cu privire la încetarea 
contractului RCA şi la posibilitatea de 
reînnoire a acestuia, cu 30 de zile înainte de 
încetarea contractului RCA. 

 
 

 
Suspendarea politei RCA: Contractul RCA 
poate fi suspendat la cererea asiguratului 
care a încheiat un contract RCA pe perioada 
suspendării dreptului de circulaţie al 
vehiculului conform prevederilor legale sau 
pe perioada imobilizării vehiculului. 

 
 

 Informarea: însoţită de oferta de reînnoire a 
contractului RCA (6 şi 12 luni) 
 

 Obtinerea acordului clientului la încheierea 
contractului RCA sau pe parcursul derulării 
acestuia privind canalul de comunicare utilizat 
pentru schimbul de informaţii în ceea ce priveşte 
reînnoirea contractului RCA este cel convenit de 
către părţi 

 
 
  Asiguratul are obligaţia depunerii plăcuţelor de 

înmatriculare/înregistrare la autoritatea care le-a 
eliberat. Procedura suspendării şi a cazurilor de 
imobilizare se stabileşte prin reglementări 
comune ale Ministerului Afacerilor Interne, 
Ministerului Transporturilor, A.S.F. şi Ministerului 
Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene. 

 

 

 



 NOUA REGLEMENTARE RCA – CONCEPTE NOI, IMPACT 

Prevederi specifice ofertei 
Oferta asigurătorului RCA este valabilă pentru o 
perioadă de minimum 10 zile lucrătoare – Art 13 
(7) din Norma 
 
Indiferent de canalul de distribuţie utilizat, 
asigurătorul RCA practică aceeaşi primă de 
asigurare, stabilită pe baza criteriilor specifice 
unui asigurat – Art. 13 (3) din Norma 
 

Sistemul Bonus-Malus  
 
Bonus de până la 50%; 
Malus de până la 80% 
 

Clauza de răscumparare 
 
 
 

 
 

 

 Asiguratorii au în vedere modificarea valabilităţii 
ofertelor până la 45 de zile 
 
 

 Ofertare unitară pentru canale diferite 
 
 
 
 
 Uniformizare clasa de B/M la persoane fizice, se 

va lua în calcul proprietarul, nu maşina:  se va 
aplica aceeaşi clasa de Bonus, respectiv Malus 
- "cea mai favorabilă" - pentru toate maşinile pe 
care le deţine. 

 
 
 Evită malusările ca urmare a unor daune foarte 

mici 



 

VĂ MULŢUMESC PENTRU ATENŢIE! 
 

VIOREL VASILE – PREȘEDINTE PRBAR 
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